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Kolejne komunikaty dotyczą współpracy krajów UE w  zakresie wspierania uczenia się przez 
całe życie, europejskiej mobilności osób uczących się oraz elastycznych ścieżek kształcenia 
prowadzących do osiągnięcia kwalifikacji.  



[Fragment deklaracji Kopenhaskiej] The Ministers recommend: (…) 
investigating how transparency, comparability, transferability and 
recognition of competences and/or qualifications, between different 
countries and at different levels, could be promoted by developing 
reference levels, common principles for certification, and common 
measures, including a credit transfer system for vocational education and 
training. 
 
W 2002 roku została powołana grupa robocza ds. ECVET (technical working 
group on ECVET). Rok później opublikowała swój pierwszy raport, 
dotyczący założeń systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć  
w kształceniu i szkoleniu zawodowym, jak również ram kwalifikacji  
i wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami. Prace nad Europejską 
Ramą Kwalifikacji i ECVET miały więc wspólny początek.  Grupa robocza ds. 
ERK została powołana w 2004 roku. 
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Tło ECVET (2)  



Pierwsza wersja specyfikacji technicznych ECVET została przedstawiona 
przez grupę roboczą ds. ECVET w czerwcu 2005 roku. Miesiąc później 
Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy poświęcony ERK, 
który zawierał bezpośrednie odwołanie do systemu ECVET i wskazywał, 
że ECVET i ERK stanowią dwa istotne elementy szerszego katalogu 
instrumentów nakierowanych na promowanie uczenia się przez całe 
życie w Europie.   
 
Ponieważ Komisja Europejska nadała w tamtym okresie priorytet pracom 
nad ERK, konsultacje nad ECVET zostały wstrzymane na ponad rok (do 
zakończenia konsultacji nad ERK) i rozpoczęły się dopiero w listopadzie 
2006 roku. Konsultacje zakończono w marcu 2007 roku. W 2009 roku 
Zalecenie dotyczące systemu ECVET zostało przyjęte decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady.  
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Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 

2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu 

transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym 

(ECVET) (2009/C155/02). 

• przedstawia ECVET w perspektywie polityk UE, w tym 
europejskich ram kwalifikacji 

• określa cele ECVET 

• definiuje najważniejsze pojęcia 

• przedstawia zasady stosowania ECVET i specyfikacje techniczne 
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Czemu ma służyć ECVET 

• Ułatwić uczenie się zdobywanie i potwierdzanie 
kompetencji 

 

• Zwiększyć rozpoznawalność uzyskiwanych kwalifikacji 

 

• Pozwolić na pełne wykorzystywanie posiadanych 
kompetencji – w dowolnym miejscu i czasie 



 

 

 

e edukacja 

formalna 

  edukacja 

pozaformalna 

  uczenie się 

nieformalne 

  edukacja formalna 

za granicą 

Kwalifikacja 

 

 

  

    

      

      

Przykładowa ścieżka uczenia się przez 
całe życie 
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Definicje najważniejszych pojęć 

• efekty uczenia się oznaczają stwierdzenie tego, co uczący się wie, co 

rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, ujęte w 

kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji;  

 

• jednostka efektów uczenia się (jednostka) oznacza składnik 

kwalifikacji, będący spójnym zbiorem wiedzy, umiejętności i kompetencji, 

który może podlegać ocenie i walidacji;  

 

• kwalifikacja oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji 

uzyskany w efekcie stwierdzenia przez właściwą instytucję, że osiągnięte 

przez daną osobę efekty uczenia się są zgodne z określonymi 

standardami;  
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Jednostki efektów uczenia się w kwalifikacji „mistrza piekarza” 
 



Podstawa programowa: zestawy efektów 
kształcenia dla kwalifikacji w zawodzie piekarz 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 
• Podejmowanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej 
• Język obcy ukierunkowany zawodowo 
• Kompetencje personalne i społeczne 

 
• Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia 

w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik 
technologii żywności, technik przetwórstwa 
mleczarskiego 
 

• Magazynowanie surowców piekarskich 
• Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów 

piekarskich 
• Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek 

ciasta 
• Przygotowanie pieczywa do dystrybucji 

Efekty wspólne dla wszystkich 
zawodów 

Efekty stanowiące podbudowę 
dla grupy zawodów 

Efekty właściwe dla 
kwalifikacji zawodowych 
wyodrębnionych w zawodzie 
piekarz 
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Przykładowe efekty uczenia się dla kwalifikacji: 
„Sporządzanie potraw i napojów (T.6)” dot. 
przechowywanie żywności 

• 1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym; 

• 2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, 
wartości odżywczej i przydatności kulinarnej; 

• 3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności; 

• 4) dobiera warunki do przechowywania żywności; 

• 5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności; 

• 6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności; 

• 7) dobiera metody utrwalania żywności; 

• 8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń 
magazynowych; 

• 9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności. 
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Źródło: projekt ZOOM, www.zoom-eqf.eu  
 
 
 
 

http://www.zoom-eqf.eu/
http://www.zoom-eqf.eu/
http://www.zoom-eqf.eu/


Źródło: projekt SME Master plus 
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Osiągnięcia odpowiadające efektom uczenia się (credits) 

Zbiór indywidualnych efektów uczenia się danej osoby, które zostały 
ocenione i mogą być akumulowane do celów uzyskania kwalifikacji 
lub transferowane do innych programów kształcenia/uczenia się lub 
do innych kwalifikacji.  

 

Osiągnięcia mogą odpowiadać efektom uczenia się zawartym w 
jednej lub w kilku jednostkach efektów uczenia się. Mogą także 
odpowiadać mniejszym częściom kwalifikacji (jeżeli zostały one 
ocenione).   
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ocena (assessment) 

• Metody i procesy 
prowadzące do 
określenia 
zakresu, w jakim 
uczący się 
faktycznie 
przyswoił 
określone efekty 
uczenia się. 

„walidacja” 

• Proces 
potwierdzania, 
że określone, 
poddane ocenie 
efekty uczenia 
się uzyskane 
przez uczącego 
się odpowiadają 
konkretnym 
efektom 
wymaganym w 
ramach jednostki 
lub kwalifikacji. 

uznawanie 

• Proces 
oficjalnego 
poświadczania 
uzyskanych 
efektów uczenia 
się poprzez 
przyznanie 
pełnych 
kwalifikacji lub 
ich elementów 
składowych – 
jednostek 
uczenia się. 

Ocena, walidacja i uznawanie efektów uczenia się 
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Transfer i akumulacja osiągnięć 
 

 

 

  

 

 

 

 Instytucja goszcząca 
(przyjmująca) 

Instytucja macierzysta 
(wysyłająca) 

Nabycie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji 

przez ucznia 

Ocena efektów 

uczenia się 

Przyznanie osiągnięć 

odpowiadające efektom 
uczenia się (credits) 

Walidacja osiągnięć 

Uznanie i akumulacja 

efektów uczenia się 

1 

2 

3 

4 

7 

6 

5 

Porozumienie o programie 
zajęć 

Zapisanie osiągnięć 

w indywidualnym 
wykazie osiągnięć 
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Przykład przebiegu mobilności – projekt M.O.T.O (przed)  

Ustanowienie partnerstwa 

•W ramach szerszej umowy pomiędzy krajowymi właściwymi instytucjami odpowiedzialnymi za kwalifikacje, szkoła zawodowa z Finlandii nawiązała współpracę 
partnerską ze szkołą zawodową z Islandii. W ramach poszerzonego partnerstwa współpracowały fińskie i islandzkie ministerstwo edukacji, jak również inne władze 
krajowe (z Włoch i Austrii), uczestniczące w projekcie M.O.T.O. Szkoła zawodowa z Finlandii jest odpowiedzialna za walidację i uznawanie osiągnięć uczących się. W 
Islandii, oprócz szkoły zawodowej w roli partnera występowała firma, w której Rosa odbywała praktykę zawodową. 

Podpisanie PoP 

•Dwie szkoły zawodowe podpisują PoP, które określa, między innymi, wymogi dot. oceny, walidacji i uznawania osiągniętych efektów uczenia się za granicą w każdej 
ze szkół oraz te dotyczące zapewnienia jakości w każdej z instytucji.  

Określenie jednostki efektów uczenia się  

•Uczeń będzie realizować mobilność w Islandii, gdzie osiągnie efekty uczenia się odpowiadające jednostce kwalifikacji, do której przygotowuje się we własnym kraju, 
zatytułowanej Świadczenie usług turystycznych. Efekty uczenia się dot. tej jednostki opisane są w Porozumieniu o programie zajęć. W Islandii, uczeń będzie uczyć się 
poprzez pracę. Będzie kształcić się w centrum jeździeckim, gdzie będzie uczestniczyć w różnych zajęciach, np. będzie opiekować się końmi (od 30 do 60), oporządzać 
je oraz zabierać klientów centrum na przejażdżki. Rosa ma doświadczenie w pracy z końmi i dlatego spełnia niezbędne przesłanki do pełnego uczestnictwa w takich 
zajęciach. 

Omówienie  sprawdzania efektów uczenia się 

•PoP określa ogólne zasady, jakich należy przestrzegać podczas oceny w trakcie mobilności. PoP stanowi w odniesieniu do uczniów z Finlandii, że pod koniec realizacji 
programu nauki poprzez pracę w innym kraju, nauczyciel w kraju goszczącym przeprowadza rozmowę z uczniem, przedstawicielem pracodawcy lub instruktorem 
zawodu oraz osobą do kontaktu lub nauczycielem zawodu ze szkoły zawodowej w kraju goszczącym. 

Uzgodnienie metody walidacji i uznawania efektów uczenia się 

•Dzięki temu doświadczeniu uczeń zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z jeździectwem i hodowlą koni. Takie umiejętności nie są wyraźnie 
określone w kwalifikacji Fińskiej. Jednak nabędzie ona również bardziej ogólne kompetencje związane z opracowywaniem i świadczeniem usług turystycznych. Te 
kompetencje są jednoznacznie określone w kwalifikacji, do której osoba przygotowuje się w Finlandii, dlatego możliwa będzie akumulacja osiągnięć w odniesieniu do 
tych efektów uczenia się. 

•Jeżeli Rosa uzyska pozytywną ocenę, zdobędzie jednostkę Świadczenie usług turystycznych. Zostanie to zapisane w jej indywidualnym wykazie osiągnięć i uzyska 
punkty ECVET odpowiadającej tej jednostce. 

Podpisanie Porozumienia o programie zajęć 

•Kiedy wszystkie szczegóły dot. mobilności zostaną uzgodnione, uczeń podpisze Porozumienie o programie zajęć w instytucji macierzystej, które przywiezie ze sobą do 
instytucji goszczącej, gdzie dokument zostanie podpisany bezpośrednio po jej przyjeździe. 
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Przykład przebiegu mobilności – projekt M.O.T.O (w trakcie)  

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych 

• Jak ustalono, uczeń uczestniczy w różnych zajęciach w centrum jeździeckim. Opiekuje się końmi i w ramach tych 
obowiązków przestrzega przepisów bhp (jeden z efektów uczenia się, jaki ma osiągnąć). Jest przewodnikiem dla 
turystów, z którymi porozumiewa się w jęz. angielskim (umiejętności językowe to kolejne efekty uczenia się, jakie 
ma osiągnąć) oraz obsługuje klientów z przestrzeganiem zasad grzeczności zgodnych z kulturą ich kraju (kolejne 
efekty uczenia się) itd.  

• Uczeń został zapoznany z efektami uczenia się, jakie ma osiągnąć i jeśli będzie taka potrzeba może zwrócić się z 
prośbą do instruktora zawodu o przydzielenie mu dodatkowych zadań/możliwości rozwoju w danym obszarze, 
które pozwolą jej na dalszy rozwój. 

Ocena tego, jakie efekty uczenia się osoba ucząca się osiągnęła 

• Jak ustalono, pod koniec mobilności, instruktor zawodu (ze strony pracodawcy), nauczyciel zawodu ze szkoły 
zawodowej w Islandii oraz uczeń odbędą rozmowę na temat oceny. Tok rozmowy będzie zgodny z arkuszem 
oceny zawartym w Porozumieniu o programie zajęć. Najpierw zostanie on poproszony o ocenę swoich wyników 
w odniesieniu do poszczególnych efektów uczenia się. Następnie przedstawiciel pracodawcy zrobi to samo, a 
rezultaty zostaną omówione przez trzy osoby.  

• Na podstawie przeprowadzonej rozmowy, nauczyciel zawodu z instytucji goszczącej potwierdza wynik oceny.  

• Podczas rozmowy okazuje się, że uczeń nie osiągnął niewielkiej części efektów uczenia się, ponieważ nie brał 
udziału w związanych z nimi zajęciach. Dotyczy to głównie efektów uczenia się związanych z wykorzystaniem 
zasobów w miejscu pracy. Dlatego też te efekty uczenia się nie zostają ocenione.  
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Przykład przebiegu mobilności – projekt M.O.T.O (po)  

Potwierdzenie oceny 

• Autoocena ucznia, ocena instruktora zawodu oraz ocena nauczyciela zawodu zostają 
zapisane w arkuszu oceny, który jest załączony do Porozumienia o programie zajęć 
i który uczeń zabierze do instytucji macierzystej. 

Walidacja osiągnięć osoby uczącej się 

• Po powrocie ucznia do instytucji macierzystej, jego nauczyciel zapoznaje się z 
arkuszem oceny i potwierdza, że rzeczywiście osiągnął on efekty uczenia się 
wymagane do celów jednostki Świadczenie usług turystycznych.  

• Pomimo tego, że nie osiągnęła kilku efektów uczenia się (ze względu na brak 
możliwości), instytucja macierzysta uznaje, że braki te stanowią niewielką część 
jednostki i nie uniemożliwiają osiągnięcia jednostki przez Rosę.  

Uznanie osiągnięć osoby uczącej się 

• Jednostka Świadczenie usług turystycznych zostaje zapisana w indywidualnym 
wykazie osiągnięć ucznia, wraz z oceną, którą otrzymał (celujący).  
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Podstawowe dokumenty w systemie ECVET: 

• Porozumienie o partnerstwie (Memorandum 
of Understanding)  
 

• Porozumienie o programie zajęć (Learning 
Agreement)  
 

• Indywidualny wykaz osiągnięć  
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Porozumienie o partnerstwie 

(Memorandum of Understanding) 

• Ustanawia ogólne ramy współpracy między instytucjami  

• Sprzyja budowaniu zaufania 

• Ułatwia dokonywanie szczegółowych ustaleń odnośnie transferu 

osiągnięć  

• Powinno zawierać stwierdzenia o: 

• Wzajemnej akceptacji instytucji  

• Akceptacji kryteriów i procedur oceny, walidacji i uznawania efektów uczenia się  

• Akceptacji warunków partnerstwa, w tym celów, czasu trwania, możliwości 

aktualizacji  

• Uznaniu porównywalności kwalifikacji dla celów transferu, przy zastosowaniu 

poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji  
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Porozumienie o programie zajęć  

(Learning Agreement) 

• Zawierane między instytucją macierzystą (wysyłającą) i goszczącą 

(przyjmującą) oraz uczącym się  

• Określa warunki dotyczące okresu mobilności, tj.: 

• Tożsamość uczącego się  

• Długość okresu mobilności  

• Zakładane efekty uczenia się oraz odpowiadające im punkty 

ECVET  

• Stwierdza, że jeżeli zakładane efekty uczenia się zostały 

uzyskane, to powinny one zostać walidowane i uznane przez 

instytucję macierzystą  
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Indywidualny wykaz osiągnięć 

• Wyszczególnia uzyskane przez uczącego się: 

• Efekty uczenia się  

• Jednostki efektów uczenia się  

• Punkty ECVET 
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Przykłady projektów i dokumentów, źródła informacji. 

http://www.ecvet-team.eu/ 

• Publikacje dotyczące funkcjonowania ECVET, m.in.: 

• Treść Zalecenia dot. ECVET  

• Przewodnik użytkownika cz. 1. „Pytania i odpowiedzi”  

• Przewodnik użytkownika cz. 2. „ECVET w mobilności”  

• Przewodnik użytkownika cz. 3.  

• Informacje o seminariach, warsztatach. 

 

http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/ECVET 

• Baza projektów LdV wykorzystujących ECVET 
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http://www.ecvet-projects.eu/ 

• W zakładce „projects” opis i informacje na temat zakończonych i trwających 

projektów ECVET  

• W zakładce „tool box” m.in. przykłady i wzory dokumentów – porozumienia  

o współpracy i porozumienia o programie zajęć, ale także informacje  

o opisywaniu kwalifikacji przy pomocy efektów uczenia się, nadawaniu punktów 

ECVET, projektowaniu jednostek efektów uczenia się oraz roli instytucji we 

współpracy w dotychczas przeprowadzonych projektach. 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/european-credit-

system-for-vocational-education-and-training/index.aspx 

• Szeroki wachlarz materiałów – od teoretycznych opracowań po analizy rozwoju 

ECVET w poszczególnych krajach  
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Dziękuję za uwagę. 


